
ZARZĄDZENIE Nr 80/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bolesławiec dla uczniów
szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych
promujących Gminę Bolesławiec

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 18 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

zarządza się, co następuje:
9 1

W celu promocji Gminy Bolesławiec zostaje ustanowiona nagrodaWójta Gminy
Bolesławiec dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych
oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych :

1) zamieszkujących na terenie Gminy Bolesławiec;
2) uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Bolesławiec.
52

1. Zasady i tryb przyznawania nagrody, o której mowa w 5 1 niniejszego zarządzenia
określa Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Bolesławiec dla uczniów
szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych
promujących Gminę Bolesławiec, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

5 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bolesławiec.

9 4

Traci moc Zarządzenie nr 375/18 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 30
października 2018 r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bolesławiec
dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych
promujących Gminę Bolesławiec.

5 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. WÓ 3 T
j I uikowski



Załącznik Nr 1

do ZarządzeniaNr 80/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 10 czerwca 2019

Regulamin przyznawania NagrodyWójta Gminy Bolesławiec dla uczniów szkół
podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych promujących

Gminę Bolesławiec

51
Nagroda stanowi formę wyróżnienia i wspierania uzdolnień uczniów kl. IV— VIII szkół
podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych uzyskujących
znaczące osiągnięcia sportowe.

52
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 nagroda może być przyznana uczniom, którzy spełnili

łącznie następujące kryteria: w klasyfikacji końcoworocznej, w roku szkolnym,
którego wniosek dotyczy otrzymali dobrą ocenę zachowania oraz średnią
z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych co najmniej 4,00 oraz spełnili
co najmniej jeden z warunków:

1) w indywidualnych dyscyplinach sportowych w zawodach organizowanych
|ub będących pod patronatem ogólnopolskich związków |ub federacji sportowych
np. SZS, DFS, PZLA. PZS uzyskali:

a) na etapie powiatowym od I do III miejsca,
b) na etapie strefowym od I do VI miejsca,
0) na etapie wojewódzkim od I do VIII miejsca,
d) na etapie ogólnopolskim od I do X miejsca,
e) w zawodach międzynarodowych od I do X miejsca;

2) w zespołowych dyscyplinach sportowych w zawodach organizowanych lub

będących pod patronatem ogólnopolskich związków lub federacji sportowych np.
SZS, DFS, PZLA. PZS uzyskali:

a) na etapie wojewódzkim-od I do III miejsca,
b) na etapie ogólnopolskim od I do X miejsca,
0) w zawodach międzynarodowych od I do X miejsca.



N . W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli uczeń posiada orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych do jego
możliwości, może zostać mu przyznana nagroda, jeżeli w klasyfikacji
końcoworoczne], w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy średnia ocen
z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych jest niższa od 4,00.
Jeżeli znaczące osiągniecia sportowe ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zostały
uzyskane na szczeblu mistrzostw Europy, mistrzostw świata oraz igrzysk
olimpijskich, uczeń nie musi spełniać wymagań określonych w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu.

93
. O nagrodę dla ucznia wnioskuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Wniosek o nagrodę składa się w Gminnym Zakładzie Szkół w Bolesławcu
do dnia 31 sierpnia każdego roku.

. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie nagrody może
być złożony po upływie terminu , o którym mowa w ust. 2.
Do wniosku należy załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów opisanych @ 2 miedzy innymi: wypis z arkusza ocen /świadectwo oraz
dyplomy lzaświadczenia potwierdzające sportowe osiągniecia uczniów w roku
szkolnym, którego wniosek dotyczy.
Przed przyznaniem nagrody wnioskodawca może być wezwany, do przedstawienia
oryginałów dokumentów.
Nagrodę przyznaje oraz ustala jej wysokość Wójt Gminy Bolesławiec w terminie
do dnia 30 września każdego roku.
W przypadku ucznia, o którym mowa w 5 2 ust. 3 nagroda może być przyznana
przez Wójta Gminy Bolesławiec w każdym terminie, z pominięciem wymagań
określonych w ust. 1,2,3,4,5 niniejszego paragrafu.
Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Nagrodywypłacane są ze środków budżetu Gminy Bolesławiec w ramach wydatków
na promocję gminy.

WÓJT
mgr Andrz il utkowski



Załącznik Nr 2
do ZarządzeniaNr 80/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 10 czerwca 2019 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
WÓJTA GMINYBOLESŁA WIEC

|. Dane osobowe ucznia

._Ł
. Imię i nazwisko ucznia:

2. Adres zamieszkania: .................................................................................

3. Data urodzenia: ..........................................................................................

4. Nazwa i adres szkoły: ..................................................................................

5. Klasa ...........................................................................................................

@ . imię i nazwisko rodziców...................................................................................

Il. Spełnienie przez ucznia kryteriów do przyznania nagrody

1. Ocena zachowania

2. Średnia ocen z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych. w klasyfikacji

końcoworocznej,.....................................................................................................

J



3. Uzasadnienie:

( opis szczegółowych osiągnięć ucznia)

4. Załączniki (należy wymienić załączone kserokopie dokumentów potwierdzających
spełnianie przez ucznia kryteriów określonych w @ 2 niniejszego zarządzenia ,

np. wypis z arkusza ocen Iub kserokopię świadectwa; kserokopię dyplomów,
zaświadczeń)

/ Data/ / pieczątka i podpis dyrektora szkoły/


